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Witte Paal 245M 1742 LB SCHAGEN    K.v.K. nr. 370 83808        IBAN: NL93RABO0134016491   

 

Gezamenlijke uitgave van de huurdersorganisaties in het 
werkgebied van Wooncompagnie voorheen vestiging Schagen 
 
 
Nieuwsbrief   voorjaar 2016 

Aan alle leden en huurders van een woning van Wooncompagnie. 

VOORWOORD 

Beste leden en huurders van Wooncompagnie. 

 

Dit informatieboekje ontvangt u gelijktijdig met Woonvenster om u te informeren over de 

activiteiten van alle 5 huurdersverenigingen in het werkgebied Schagen en Omstreken.  

Wij hopen natuurlijk dat u met veel plezier woont in een woning van Wooncompagnie.  

Aan dit woonplezier willen wij graag een steentje bijdragen. 

 

De huurdersverenigingen zetten zich in voor o.a.: 

 Het betaalbaar houden van de huren. 

 De kwaliteit van de woningen. 

 Het oplossen van problemen tussen huurders en Wooncompagnie. 

 De leefbaarheid in de woonomgeving. 

 Energiebesparende maatregelen 

 

Door lid te worden van een van onze huurdersverenigingen kunnen wij nog beter opkomen 

voor uw belangen. 

Het lidmaatschap van een huurdersvereniging bedraagt slecht € 6,00 per kalenderjaar. 

 

Wilt u meer doen dan alleen contributie betalen, vul dan bijgevoegde antwoordkaart in.  

Wij informeren u dan graag over de mogelijkheden om zelf ook actief te worden voor een van 

onze huurdersverenigingen. 

Immers, plezierig wonen dat doen we samen! 

 

Henk van Gameren 

Voorzitter Huurderskoepel Schagen en Omstreken.  
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Het is nog steeds een feit: ”Samen sta je sterk” 

Anders gezegd: Bundel de energie! 

Wordt daarom lid van een van De huurdersverenigingen 

 

WILT U MEEPRATEN?      

U wilt meepraten over uw woning, woonomgeving of over Wooncompagnie. U kunt op 

verschillende manieren een bijdrage leveren aan onze dienstverlening. Hieronder vindt u alle 

manieren van huurdersinspraak op een rij. 

Bewonerscommissie 

U kunt deelnemen aan een bewonerscommissie in uw wijk of complex. Naast een aantal vaste 

commissies zijn er tijdelijke bewonerscommissies, bijvoorbeeld in verband met ingrijpende 

onderhoudswerkzaamheden of leefbaarheidsprojecten. Heeft u belangstelling? Neemt u dan 

contact op met de huurdersvereniging in uw regio. 

Huurdersverenigingen 
Waar Wooncompagnie woningen heeft, zijn er huurdersverenigingen. Als u lid bent kunt u 

actief meedenken en suggesties aandragen voor het beleid van Wooncompagnie. 

Wooncompagnie overlegt een aantal malen per jaar met de huurdersverenigingen.  

Regionale huurdersorganisaties 
De vestiging Schagen heeft eigen regionale huurdersorganisaties. De Huurderskoepel 

Schagen en omstreken. Deze behartigt de belangen van huurders(verenigingen) bij de directie 

van Wooncompagnie en wij zijn gesprekspartner over meer algemene onderwerpen. Het 

bestuur wordt gekozen door de lokale huurdersverenigingen.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de onderstaande 

huurdersverenigingen. 

 

 

  Men fluistert: 

Dat Wooncompagnie 95% van de nieuwe huurders die gezien hun inkomen recht hebben op 

huurtoeslag een woning aanbieden met een huurprijs onder de voor hen relevante 

aftoppingsgrens.  

Dat de nieuwbouwwoningen ook een huurprijs krijgen van maximaal € 628,76 per maand. 

Dat dit jaar duizenden huurwoningen van Wooncompagnie geen huurverhoging zullen gaan 

krijgen. Dit na jarenlange acties van de huurdersorganisaties om de huren betaalbaar te 

houden. 

Dat het woonlastenonderzoek van 2013 hieraan flink heeft meegeholpen! 

Dat Wooncompagnie nu volop aan het bezuinigen is, in hun eigen organisatie en het sluiten 

en afstoten van hun kantoorpanden 
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           Voor de stad Schagen 

Witte Paal 245M 1742 LB Schagen 
 
Prestatieafspraken Schagen 2016-2020. 
In dit document zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Schagen, woningcorporatie 
Wooncompagnie en de Huurderskoepel Schagen en Omstreken hebben gemaakt. De 
afspraken zijn ondertekend door de voorzitters van de huurdersverenigingen 
Harenkarspel/Zijpe, De Onderste Steen, Huurderskoepel, gemeente Schagen en de 
Wooncompagnie. 
Thema’s en opzet van de prestatieafspraken zijn: 
Organisatie en samenwerking; beschikbaarheid (van huurwoningen in de sociale sector); 
betaalbaarheid; duurzaamheid; woonklimaat; maatschappelijke opgave.en inzet in kernen en 
buurten. 
Er is voor gekozen om te werken met Kaderafspraken, geldend voor vijf jaar en jaarschijven, 
geldend voor een jaar. Jaarlijks wordt een jaarschijf voor het volgende jaar opgesteld. De 
prestatieafspraken worden tussentijds-begin2018- en medio 2020 geëvalueerd. 
Tussentijdse bijstelling van afspraken uit deze overeenkomst is mogelijk als alle partijen 
hiermee instemmen. 
Ambitie/Doel: De gemeente, Wooncompagnie en de Huurderskoepel vinden het van belang 
dat in de kernen waar aanbod aan huurwoningen voor de doelgroep van beleid aanwezig is, 
dit aanbod behouden blijft. Deze woningen moeten een huurprijs hebben die past bij de 
doelgroep. De gemeente, Wooncompagnie en de Huurderskoepel streven ernaar dat het 
aanbod aan huurwoningen in de sociale sector aansluit bij wat de markt vraagt. De ambitie 
voor de looptijd van deze prestatieafspraken is om de voorraad huurwoningen in de sociale 
sector in de gemeente Schagen ten minste te behouden om in te kunnen spelen op de 
constante druk op deze voorraad. Ook is de ambitie opgenomen om op korte termijn 100 
betaalbare huurwoningen te realiseren in de gemeente Schagen. Verkoop van huurwoningen 
in de sociale sector door Wooncompagnie in de gemeente Schageen is tijdelijk stopgezet,dit 
in verband met de lange wachtlijsten en de toeloop van statushouders. 
Wooncompagnie investeert de komende jaren in het betaalbaar houden van de bestaande 
huurwoningvoorraad in haar bezit. Wooncompagnie hanteert inflatievolgend huurbeleid en 
past geen maximale huurverhogingen toe. 
De invloed die de gemeente, Wooncompagnie en de Huurderskoepel hebben om 
woonlasten beheersbaar te houden, heeft betrekking op de volgende onderdelen van 
woonlasten; 

 De huurprijs van de woning. 

 Het passend toewijzen van huurwoningen. 

 De energielasten behorende bij de woning. 

 Servicekosten. 

 Gemeentelijke heffingen.  

Tini Vink 
Secretaris Huurdersbelangenvereniging “De Onderste Steen” 

tel: 0224-752760  Mail:t.boertjes@huurderskoepel.com 
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Voor de plaatsen: ’t Veld; Barsingerhorn; Kolhorn; 
Nieuwe Niedorp; Oude Niedorp; Anna Paulowna; 
Wieringerwaard; Winkel en Zijdewind 
Nibbixwoud; Wognum;Zwaagdijk-West; 
Blokker; Hoogwoud en  Spanbroek 

Door toedoen van onze  huurdersorganisaties, een 

van de laagste huurverhogingen van Nederland! 

In september 2013 hebben de huurdersorganisaties van Wooncompagnie, samen 
met de Nederlands Woonbond een Woonlastenonderzoek uitgevoerd. 
De uitkomst van dit onderzoek: ruim 27% van de huurders zit onder de 
armoedegrens! 
Dit rapport is aan de directie van Wooncompagnie aangeboden. De directie van 
Wooncompagnie is geschrokken van deze uitkomst. Meteen werd besloten om voor 
hun meerjarenbegroting een inflatievolgend huurbeleid te gaan voeren. 
Voor 2014 mocht de huurverhoging maximaal 4% tot een inkomen van € 34.229,00 
4,5% tot een inkomen van € 43.700,00 en daarboven een maximale huurverhoging 
van 6,5 %. 
Wooncompagnie doet niet aan de inkomen regeling en heeft in overleg met de 
huurdersorganisatie de verhoging voor 2014 vastgesteld op maximaal 3,3 % met een 
groot aantal woningen op 0%. Totale huursomverhoging van inflatievolgend is 2,5%. 
Dus bij een gemiddelde huurprijs van € 550,00 mocht de huurverhoging 4% zijn is 
dus € 22,00 per maand, per jaar € 264,00. De maximale huurverhoging bij 
Wooncompagnie is 3,3 % dus een verhoging van € 18,15 per maand.  
Dus per jaar: € 217,80 dus dankzij de huurdersorganisatie een besparing van  
€ 46,20. En dat met een contributie van slechts € 6,00 per jaar.  
In 2015 een verhoging van maximaal 1,4% terwijl de maximale huurverhoging 4% 
mocht zijn. Dus weer een besparing van 2,6% bij een huur van € 550,00 is dit een 
besparing van €171,00 op jaarbasis.  

Voor dit jaar 2016 zijn wij al druk met het advies voor de huurverhogingen. Wij gaan 
uit van weer een inflatievolgende huurverhoging. Dit is voor dit jaar 0,6 % verhoging 
van de totale huuropbrengst van Wooncompagnie. Daarbij wordt ook gekeken naar 
de streefhuren, zodat bepaalde lagen huren extra kunnen worden verhoogd met 
maximaal 2,1 %, maar dan worden tegen de streefhuur minder verhoogd of met een 
0% ! Dus voor € 6,00 per jaar contributie, maken wij ons sterk voor lage huren en 
kwaliteit goede huurwoningen.  
Ad Deutekom 
Secretaris Huurdersvereniging Niedorp/ Wieringerwaard/De Driesprong 
tel. 0224-542691 
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Mail: a.deutekom@huurderskoepel.com        

 
Pater de Witstraat 1a 

1756 AL t. Zand 

 
Voor plaatsen: Burgerbrug; Callantsoog; 
Oudesluis; Dirkshorn; Petten; Schagerbrug; Sint-Maarten;  
Sint-Maartensvlotbrug: Tuitjenhorn;                                        
‘t-Zand; Waarland en Warmenhuizen 
 
Gevraagd: Bestuurslid  
De Huurdersvereniging Harenkarspel/Zijpe zoekt bestuursleden voor de versterking 
van ons bestuur. 
 
Wie zijn wij? 
Huurdersvereniging Harenkarspel/Zijpe spant zich in voor de belangen van huurders 
uit de voormalige gemeentes Harenkarspel en Zijpe die een woning huren bij 
Wooncompagnie.  
Wij behandelen en beoordelen diverse adviesaanvragen die wij vanuit 
Wooncompagnie krijgen, bijvoorbeeld over verkoopbeleid, streefhuurbeleid, 
energiebesparing en leefbaarheid.  
Daarnaast ondersteunen wij huurders die langskomen met vragen, klachten of 
suggesties.  
Op lange termijn hebben de door ons geadviseerde zaken invloed op de huurders, 
dus ook op u.  
Ons bestuur bestaat momenteel uit vijf personen.  
Wij vergaderen ca. zes keer per jaar in ons kantoor en organiseren jaarlijks een 
ledenvergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

.  

 

 
                                                      
 

IK BEN HET NIET EENS 
MET DE MANIER WAAROP 

WOONCOMPAGNIE 
GEHANDELD HEEFT 

 
 
 
 

IK BEN HET NIET EENS MET DE HUURVERHOGING 
         
 
 
 
 

IK WIL WELEENS MET WOONCOMPAGNIE PRATEN 
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OVER MIJN BUURT 
Slechte isolatie leidt tot drie keer hoger gasgebruik 
 
Het gasverbruik ligt bij een slecht geïsoleerd huis drie keer hoger dan bij een goed 
geïsoleerd huis. Dat scheelt per jaar 975 euro aan stookkosten. Om dit aan te 
pakken ondersteunt de Woonbond huurders om samen met verhuurders aan de slag 
te gaan met het beter isoleren van woningen. 
De Nederlandse Woonbond heeft de campagne ‘Er zit geld in samen isoleren’ 
waarbij de Woonbond groepen huurders inspireert en ondersteunt om samen met 
verhuurders energiebesparende maatregelen te nemen. Denk daarbij aan 
maatregelen als vloerisolatie, dakisolatie of gevelisolatie. Vooral bij oudere woningen 
valt nog veel winst te boeken. Naast financiële voordelen draagt isoleren ook bij aan 
een meer comfort. Een woning die lekker warm is en vrij van vocht, tocht of 
schimmel. 
“Dit is ook voor de verhuurders een goede zaak. Want samen met gemotiveerde 
huurders is het voor verhuurders gemakkelijker om energiebesparingsprojecten te 
realiseren." Veel huurders weten niet goed waar te beginnen, wat de mogelijkheden 
zijn, waarom samenwerken zo belangrijk is en hoe je de verhuurder zover krijgt dat 
hij meewerkt. Daarom heeft de Woonbond energiecoaches, zijn er onderzoeken 
vanuit de Energiebus, energieworkshops en veel tips en informatie. Dat staat 
allemaal op bespaarenergiemetdewoonbond.nl. 
 

Johan Vrugt 

Secretaris Huurdersvereniging Harenkarspel/ Zijpe 

Tel.0224-561834   

Mail: j.vrugt@huurderskoepel.com 

 

 

 

 

Handige internet sites: 
 
www.woonbond.nl 

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en 

woningzoekende. 

De huurdersvereniging hebben mocht u brochures willen inzien, deze op voorraad 

 

www.de bespaartest. 

De bespaartest is een initiatief van Nibud en Milieu Centraal. 

Met de bespaartest kunt u uw eigen tips voor energiebesparing kiezen en tot wel €600,00  

per jaar besparen. 

 

www.ep-online.nl 

Hier kunt u uw energie label van uw woning raadplegen. 

 

 

 

 

mailto:j.vrugt@huurderskoepel.com
http://www.woonbond.nl/
http://www.de/
http://www.ep-online.nl/
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Huurdersvereniging Wieringermeer 

Voor de plaatsen: Middenmeer; Wieringerwerf; 
Slootdorp en Kreileroord 
  

Dank zij onze huurdersvereniging hebben wij veel bereikt voor de nieuwe huurders in 

de Havenstraat en Torenstraat in Middenmeer Na het aanpassen van antikraak 

woningen naar weer huurwoningen, kregen de nieuwe huurders de schrik van hun 

leven. Deze woningen deden in geen enkel opzicht aan een aangeboden huurwoning 

in goede bewoonbare staat. Communicatie met Wooncompagnie werkte niet! Pas 

toen de huurdersvereniging werd ingeschakel werd er naar hun geluisterd. De 

secretaris stelde een brief op met alle problemen die niet aan de eisen van een 

goede huurwoning voldeden en gaf een gekwalificiteerd advies aan 

Wooncompagnie. Dit advies werd overgenomen. De huurders kregen een sterk 

verlaagde huur. Compensatie voor het ongemak. Aanpassing voor het tegelpad in de 

achtertuinen of een flinke vergoeding als dit al door de huurders zelf was aangelegd 

Dus dankzij de huurdersvereniging nu een goede huurwoning met een betaalbare 
huur!  

 
Roel Dekker 
Secretaris Huurdersvereniging Wieringermeer 
Tel. 0226-411527  
Mail: rfw.dekker@huurderskoepel.com 
 

Prestatieafspraken. 

In de huurwet van 2015 is bepaald dat de huurdersorganisatie meer zeggenschap 
krijgen in het huurbeleid. Zodoende hebben wij het recht gekregen om samen met de 
gemeente en wooncorporaties de prestatieafspraken te maken. 
In de gemeente Schagen is dit al heel goed en plezierig verlopen. 
Dit jaar gaan de huurdersverenigingen Wieringermeer en Niedorp/Wieringerwaard in 
overleg met de gemeente Hollands Kroon. 
De Driesprong i.o is al in overleg met de gemeente Medemblik. 
Wij willen ons hard maken voor een eerlijke verdeling van de vrijkomend 
huurwoningen voor onze woningzoekende en de statushouders! Door de grote 
aanwas van statushouders pleiten wij voor extra nieuwbouw met een maximale 
huurprijs van € 630,00, zodat de volledige huurtoeslag, indien nodig, kan worden 
gebruikt.  
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Waarom zou ik lid worden van een huurdersbelangenvereniging? 
 

Toen u het huis kreeg toegewezen waarin u thans woont, heeft u een informatiemap 

ontvangen met daarin ook een flyer van de huurdersbelangenvereniging  

U heeft zich wellicht afgevraagd: "Waarom zou ik lid worden van een 

huurdersbelangenvereniging?" 

Die vraag horen we regelmatig en het antwoord hierop is: 

SAMEN STAAN WE STERK 

Overbodig u te vertellen, hoe belangrijk het is lid te zijn van een belangenvereniging, zeker 

daar waar u in conflict zou kunnen komen met uw verhuurder; de huurdersvereniging 

bemiddelt daar waar mogelijk. 

Hoe meer leden, des te beter en des te meer wij voor elkaar kunnen krijgen bij instanties en 

overheid. 

Als lid van een huurdersvereniging: 

- heeft u o.a. invloed op uw woonomgeving 

- worden desgevraagd uw belangen behartigd 

- kunt u door ons worden bijgestaan met advies 

- bij renovatie inspraak middels de bewonerscommissie kort en goed, uw mening en uw    

  inbreng telt en is van groot belang; reden om een lidmaatschap aan te vragen. 

 

Speciaal voor nieuwe huurders en huurders, die nog geen lid zijn, houden wij een 

ledenwerfactie. 

Wij bieden u aan lid te worden van de huurdersbelangenvereniging voor de lage 

contributieprijs van € 6,00 per jaar, simpelweg vijftig cent per maand; en mocht u besluiten 

om nu lid te worden, dat betaalt u over dit jaar geen contributie meer. 

Hopen u als nieuw lid te mogen begroeten. 

Bestuursleden gezocht voor huurdersverenigingen! 

Waarom zoeken de huurdersverenigingen van Wooncompagnie nieuwe 
bestuursleden? 
De vijf huurdersverenigingen in de regio Schagen/Wognum zijn binnen de 
huurderskoepel verantwoordelijk voor maar liefst ruim 45 kernen.  
Om al deze kernen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, hebben wij dus 
voldoende bestuursleden nodig!  
Daarnaast willen wij onze besturen graag verjongen, zorgen voor de toekomst en 
een vernieuwende wind. 

Wat behelst een bestuursfunctie? 

Naast de eigen vergaderingen, ongeveer 10 per jaar, voeren afgevaardigden van elk 
bestuur regelmatig overleg in de Huurderskoepel om daar hun standpunten te 
bepalen in het directie overleg.  
Verder houden we, via de Nederlandse Woonbond, cursussen voor de huidige en 
nieuwe bestuursleden.  
Tijdens deze cursusavonden kom je onder meer het nodige te weten over de 
wetgeving en de rechten van huurders.  
Gemaakte onkosten worden vergoed, en als beloning een etentje of kerstpakket.  
Voor een goed bestuurslid, vragen wij een goede algemene ontwikkeling.  
Voor meer informatie, informeer bij een van de bestuursleden of vul de 
antwoordkaart in. 
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wist u dat ……. 

 

…De huurdersbelangenvereniging ook uw vragen wil beantwoorden? 

 
Als u vragen hebt, stuur dan gerust even een e-mail  

…DAT HET LIDMAATSCHAP  SLÉCHTS €6,00 KOST, VOOR EEN HEEL JAAR? 
  (het lidmaatschap loopt van januari tot en met december) 

…U krijgt altijd antwoord op uw vragen, als u er verder niet uitkomt met uw 
verhuurder. 

Maar ook kunt u uw ideeën inbrengen, want ieder voorstel dat een verbetering kan 
opleveren voor het gezamenlijk woongenot in uw buurt of wijk, is zinvol en altijd 

welkom. 

 ………. Wanneer u in aanmerking komt voor een huurwoning hebt u voor de definitieve 
toewijzing een inkomensverklaring 2014 (IBRI*) van de belastingdienst van uzelf/uw partner 
nodig.Vraag daarom als u reageert op een woning bij de belastingdienst, telefoonnummer 
0800 – 0543 een inkomensverklaring (IBRI) op.  
Deze heeft u nodig tijdens het intakegesprek, als u deze NIET kunt overleggen wordt de 
woning door Wooncompagnie afgewezen. 
Deze is in 0 (onbekend) dan dient u als woningzoekende de aanvullende gegevens te 
overleggen, V = Voorlopig vastgesteld door de belastingdienst of D = Definitief inkomen. 
*Inkomensverklaring BasisRegistratie Inkomen 
 
…………. de contributie al sinds 1995 niet is veranderd? 

 
EEN SLIMME HUURDER…….   WORDT LID VAN EEN HUURDERSVERENIGING. 

Gaat de huur alweer omhoog…. 

Is het onderhoud van de woning slecht ….. 

Wordt er niets gedaan aan onderhoudsklachten…. 

Betaalt u servicekosten, terwijl de service weg blijft…. 

Samen staan we sterk. 

De huurdersvereniging kan u een deskundig antwoord geven op vragen over het huren in het algemeen. Als de 
vereniging niet direct een antwoordt weet, dan kan zij de Nederlandse Woonbond inschakelen. De Woonbond is 
de landelijke belangenorganisatie voor huurders en hun huurdersverenigingen. 

De Woonbond streeft naar goede en betaalbare huurwoningen, een prettige woonomgeving en een sterke positie 
van huurdersorganisaties. 

Goede samenwerking. 

Huurder en verhuurder willen eigenlijk hetzelfde: 

Goede en betaalbare woningen. Alleen proberen beide partijen dit gedaan te krijgen op de voor hen zo voordelig 
mogelijke manier. Overleg is dan ook altijd de beste mogelijkheid om dit doel te bereiken. 

Een huurdersvereniging kan namens de leden spreken en dan geldt bovendien nog de macht van het getal. Het 
maakt nogal wat uit of u voor uzelf spreekt. Of dat de huurdersvereniging spreekt namens tweehonderd medeleden! 

De huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders van een woning van Wooncompagnie. 

Voor € 6,00 per jaar bent u al lid van onze vereniging. 

 

Voorkom huurdersgedoe! 
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Vraagt u zich weleens of het nog wel van deze tijd is om lid te worden van een 
vereniging? Wél als die vereniging u verder helpt. 
En als de contributie eigenlijk een lachertje is. Want zeg nou zelf: wat is € 6,00 nu 
helemaal als u in het geval van problemen met uw verhuurder iemand hebt, die het 
van u kan overnemen! Want meestal zijn de echte problemen ook meteen 
langlopende problemen. En denk eens aan de tijd die u kwijt bent met bellen, 
terugbellen, e-mails versturen en beantwoorden... Dan is de keuze om lid te worden 
snel gemaakt toch? 
 
 

 

Wordt lid van de huurdersvereniging. 
Hulp en advies 
Of het nu gaat om individuele problemen of collectieve problemen van meerdere 
huurders, als huurdersvereniging pakken we alles voortvarend aan. We kennen de 
ingangen bij corporatie en houden ze bij de les als het om uw huurdersbelangen 
gaat. Denk aan woningonderhoud, verkoop, renovatie of sloop, servicekosten, zelf 
aan te brengen veranderingen. 
We geven advies en staan voor onze leden. En door regelmatig overleg met 
corporaties kunnen we ons geluid ook in een vroeg stadium laten horen. 

 

Goed opgelost 
Als het moet springen we op de barricades, maar meestal hoeft het zo ver niet te 
komen. 
Bij conflicten hebben wij het voordeel dat we de belangen van beide partijen kennen 
en dus ook een waardevolle bemiddelende rol kunnen spelen. Dat we als   
huurdersvereniging ook onze rol als bemiddelaar goed spelen, blijkt uit het aantal 
gevallen dat we de afgelopen jaren bij de kop hebben gepakt.  
Niet één hiervan heeft tot juridische vervolgstappen geleid. We willen het goed 
oplossen voor onze leden en altijd met respect voor alle betrokkenen. 

Vrijwillig actief 
Wat veel mensen niet weten is dat onze vereniging grotendeels wordt gerund door 
vrijwilligers. 
Mensen die de belangen van de huurders zo hoog hebben, dat zij naast hun werk of 
bezigheden tijd vrij maken om de huurdersvereniging in de lucht te houden. Natuurlijk 
kunnen zij hierbij best extra ondersteuning gebruiken.  

 

Hou het leuk 
Ziet u als huurder het belang in van huurdersvereniging? 
Steun ons dan met een jaarlijkse contributie van € 6,00 en profiteer zelf van onze 
ondersteuning als u het nodig hebt: wordt lid.  
Zo kunnen wij doorgaan met ons werk voor u en andere huurders en houden we 
huren leuk. Bel, mail, of ga naar www.huurderskoepel.com of vul de bijgevoegde 
antwoordkaart in. 

 

 

http://www.huurderskoepel.com/
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Foto 1                                                                  foto 2      

   
Foto 3                                                                   foto 4                                    
Hierboven ziet u foto’s.  
Weet u waar deze genomen zijn? 
Deze zijn genomen in de Gemeente Schagen foto’s 1 & 2 en  
Hollands Kroon foto’s 3 & 4. 
Stuur uw oplossing in,ook als u maar een foto weet en maak kans op leuke prijzen. 
 
Doe dit voor: 25 April 2016. 
 

U kunt uw oplossing (zonder postzegel) opsturen naar: 

Huurderskoepel Schagen & Omstreken 

o.v.v. fotoprijsvraag 

Antwoordnummer 521 

1740 VB  SCHAGEN 
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BENT U VERHUISD OF GAAT U VERHUIZEN? 

Het kan natuurlijk gebeuren dat u gaat verhuizen. Het is natuurlijk fijn dat u een nieuwe 

woning heeft, maar het zorgt bij ons voor problemen. Veel leden geven namelijk hun 

verhuisbericht niet aan ons door, waardoor wij deze leden niet meer kunnen bereiken. 

Daarom willen wij alle leden vragen die onlangs verhuisd zijn en dit ons nog niet hebben 

doorgegeven, vriendelijk verzoeken om hun adreswijziging alsnog bij ons door te geven. Zo 

kunnen wij ons adressenbestand bijwerken. Ook als u gaat verhuizen verzoeken wij u 

vriendelijk u ons nieuwe adres door te geven. 

 

 
Ondergetekende: 

 Naam: 

 ____________________________________. 

Adres: 

____________________________________. (Oud adres) 

Postcode: 

 . .  .  .  _  _   _________________________. 

 

Gaat verhuizen per ___________naar: 

 

Adres: _______________________________. (Nieuw adres) 

 

 

U kunt dit formulier (zonder postzegel) opsturen naar: 

Huurderskoepel Schagen & Omstreken 

Antwoordnummer 521 

1740 VB  SCHAGEN 

 
 


